
Vážení obchodní přátelé,

jako již každoročně i letos bychom Vám závěrem roku chtěli poděkovat za
Vaši dlouholetou přízeň a věrnost naší firmě a našemu sortimentu materiálů a zboží.
Věříme, že i v dalších letech zůstanete našimi spokojenými zákazníky. Jako podě-
kování Vám i letos zasíláme předvánoční nabídku se slevami.

Tato předvánoční a vánoční nabídka se bude vztahovat na objednávky došlé
od 18.11.2019 do 20.12.2019.

Při odběru veškerého materiálu a zboží, což znamená na všechny deskové
materiály, štítky, pečetidla, špendlíky, magnety, kroužky a ostatního příslušenství,
citINOX a INOX šrouby, ozdobné šrouby a frézy,  s vyjímkou dřevěných hotelo-
vých klíčenek, informačních systémů, všech profilů a příslušenství (šroubů,
nýtů a atd. k profilům), služeb (jako řezání, fazetování, broušení a expedič-
ních nákladů) Vám bude poskytnuta další sleva ve výši - 5 %
k Vašim stávajícím slevám nebo tabulkovým slevám.
(např. sleva -5% při odběru nad 5.000,- Kč + -5% vánoční sleva =
např.- 10 %  vánoční sleva celkem).

Za kompletní vzorník našich ozdobných šroubů Vám bude účtována
speciální cena 390,- Kč + DPH.

Dále si dovolujeme nabídnout tolik žádaný startovací balíček materiálů pro
laser v ceně 250,- Kč + DPH, kde najdete zástupce od každého druhu materiálu
vhodného pro zpracování laserem.

Dále si Vás dovolujeme informovat, že ve dnech od 21.11. do 24.11.2019
bude v našich skladech ve Zbuzanech probíhat inventura, tudíž v těchto
dnech nebudeme ani přijímat objednávky, ani expedovat žádné zásilky.

Naše provozní doba končí dne 20.12.2019 v 16.00 hodin. Od 21.12.2019 do
5.1.2020 budeme mít zavřeno. Rádi pro Vás otevíráme v pondělí 6.1.2020
od 7.30 hodin. Provozní doba bude stejná beze změny, pondělí - pátek,
7.30-12.00 hodin a 12.30 - 16.00 hodin.

Doufáme, že letošní nabídky opět využijete a  že si každý z Vás vybere.
Těšíme se na Vaše objednávky a naši další vzájemnou spolupráci.

Přejeme Vám příjemně strávené letošní vánoce a mnoho úspěchů jak
v podnikání, tak i v soukromém životě v roce 2020.
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